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 عصر الدولة القديمة )عصر بناة األهرامات(

 : فزوح ى١ِٕخ ِٓ فزواد اٌزبه٠ـ رز١ّي ثقٖبئٔ ١٦ِٕخ لل رىْٛ فزوح ٠ٍٛٝخ أٚ ل١ٖوح. عكط

 .٦٠ل ٥ٖو اٌلٌٚخ اٌمل٠ّخ أى٘ٝ ٥ٖٛه ِٖو اٌمل٠ّخ 

 ح األ٘واِبد )ثُ رفَو( ٠ٍٞك ٥ٍٝ ٘نا ا٦ٌٖو ٥ٖو ثٕب         
 ثَجت وضوح األ٘واِبد اٌٚقّخ اٌزٝ ثٕب٘ب ٍِٛن ٘نا ا٦ٌٖو.

 .ٌُر٦ل األ٘واِبد ِٓ أه٣ٚ ٚأُ٘ آصبه ا٦ٌب 

 ٗأ( ٢٥ّخ اٌؾٚبهح اٌّٖو٠خ اٌمل٠ّخ .  ٔرذل األْزايبد عه    
 ِب ًٕٚ ئ١ٌٗ اٌملِبء ِٓ رملَ فٝ ِغبي ا٦ٌٍَٛ ٚاٌفْٕٛ ٚا٦ٌّبهح.ة(    

 ٠زىْٛ ِٓ ٥لك ِٓ اٌؾغواد. ٘ٛ ثٕبء ٙقُ ِٓ اٌؾغو . : اهلطّ

 ٜ٤ٙٛ٠ ثٙب ربثٛد اٌٍّه . ادؾغواٌ فٝ ئؽل 
 ٚ .ٝ٠ٍؾك ثبٌٙوَ ٦ِجل رمبَ ف١ٗ اٌٍٖٛاد ٥ٍٝ هٚػ اٌٍّه اٌّزٛف 
 .٤ٙٛ٠ٚ كافً اٌٙوَ األ١ّبء اٌزٝ ٦٠زمل اٌّٖو٠ْٛ اٌملِبء أْ اٌٍّه اٌّزٛفٝ ٍٛف ٠ؾزبط ئ١ٌٙب فٝ ا٦ٌبٌُ ا٢فو 

 زوشر امللك .1

 ؽغوٜ فٝ اٌزبه٠ـ. (لجز) ٚ٘ٛ أٚي ثٕبء ثلْ٘ٛه ؽت ٘وَ ٍمبهح اٌّلهطٕب 

  ِٓ ث٦ٚٙب فٛق ث٦٘.ِٖبٝت )كهعبد(  ٠6زىْٛ ٘وَ ٍمبهح اٌّلهط 

 " ثبنًذرج" ثَمبهح : ر١َّخ ٘وَ اٌٍّه ىٍٚو  مب تفسر

 .٥ٍٝ ّىً كهعبد ِٖبٝت فٛق ث٦ٚٙب اٌج٦٘ 6* ألٔٗ ثٕٝ ِٓ     
  اٌّٛعٛك٠ٓ عٕٛة ِٖوؽلٚك ِٖو عٕٛثًب ١ٍٚٞو ٥ٍٝ إٌٛث١١ٓ اٍزٞب٣ اٌٍّه ىٍٚو ِل. 
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 امللك خوفو  .2

 . ٕبؽت اٌٙوَ األوجو  
 أٌف ؽغو١ٍِ333ْٛ 2ٚاٌٙوَ األوجو ثٕبء ثٍغ ٥لك أؽغبه 
 مب تفػط(٦٠ل اٌٙوَ األوجو أؽل ٥غبئت اٌل١ٔب اٌَج٤(. 

 ٙقبِخ ؽغّٗ ٚثوا٥خ ر١ّّٖٗ. * ثَجت -* 

 ورع [مهكا –خلفاء امللك خوفو ] خفرع  .3

 ثٕب ففو٣ اٌٙوَ األٍٜٚ ِٕٚىبٚه٣ ثٕب اٌٙوَ األٕغو ثغٛاه اٌٙوَ األوجو 

 أشهر التماثيل المصرية القديمة

 أبٛ اهلٍٛ  .1
  . ٗأِو اٌٍّه ففو٣ ثٕؾز    ْ(ريشنهمٕح)ٚعَّٗ عَُ أٍل (ريشنهعمم)هأٍٗ هأً ئَٔب. 
  ٌٗٛٝ55  زو .ِ 2ٝٛي أمٔٗ  –ِزو  5ٝٛي ٚعٙٗ  –ِزوًا  23اهرفب٥ٗ  –ِزوًا 

 ايهاتب املكطى .2
  ٝه٥ٚخ اٌز١ُّٖ(. – رز١ّي ثـ )كلخ إٌؾذرووٙب اٌّٖو٠ْٛ اٌملِبء اٌزٝ ِٓ أه٣ٚ اٌزّبص١ً اٌز 

 . وبٔذ ١١ٚفخ اٌىبرت ِٓ أُ٘ ا١ٌٛبئف ِٚؾً رمل٠و ٚاؽزواَ اٌغ٤١ّ 

  ً(ؽبوُ اإلل١ٍُ)وبْ إٔؾبة ٘نٖ ا١١ٌٛفٗ ِٓ اٌّز١ٍّ٦ٓ ٠ٚولْٛ ئٌٝ إٌّبٕت ا١ٍ٦ٌب ِض. 
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 )مب تفصر(عصر الدولة القدمية  هيارعوامل ان

  ئٌٝ ألب١ٌُ .رفىىذ ٚؽلح اٌجالك ثَجت  
 .ا١ٙٔبه ٍٍٞخ اٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ  

 يجذأ عصز انذٔنخ انٕططٗانثبَٗ"أحذ حكبو طيجخ يٍ انظيطزح عهٗ انجالد ٔثّ  ثى رًكٍ انًهك"يُزٕحزت 

  عكط ايطخاء اإلقتكازى. )مب تفػط(ٜطًل عًى عكط ايسٚية ايٛغطى 
 ثَجت ا٘زّبَ ٍِٛن ٘نٖ اٌلٌٚخ ثبٌّْو٥ٚبد اٌزٝ رقلَ اٌيها٥خ ٚاٌٖٕب٥خ ٚاٌزغبهح ٌٍٕٙٛٗ ثبٌجالك. 

 

 أؾٗط ًَٛى ايسٚية ايٛغطى ٚأِٖ إجناظاتِٗ
 امللك منتوحتب الثانى .1

 .أؽل أِواء ِل٠ٕخ ١ٝجخ 
 .ئرقن ِٓ ١ٝجخ ٥بّٕخ ٌٍجالك 
 فوٜ ْٚٔو األِٓ ٚاٌوفبء ٚأ٥بك اإلٍزمواه.أ٥بك ٚؽلح اٌجالك ِوح أ 

 امللك سنوسرت الثالث .2

 .ا٘زُ ثبٌغ١ِ ٚلبك اٌؾّالد ٌزأ١ِٓ ؽلٚك اٌجالك ٚاٌلفب٣ ٥ٕٙب 
 .ًؽفو لٕبح "١ٍيٍٚزو٠ٌ" روثٜ اٌجؾو األؽّو ثبٌجؾو اٌّزٍٜٛ ٥ٓ ٝو٠ك ا١ٌٕ 
  ٥ٍٝ رأ١ِٓ ؽلٚك ِٖو اٌغٕٛث١خ ٚألبَ ٕ٘بن ٌٛؽخ ٌ ٍٍٕٛود اٌضبٌش٥ًّ اٌٍّه.ٗ 

 .ٍٍٕٛود اٌضبٌش١ٍّذ لٕبح "١ٍيٍٚزو٠ٌ" ثٙنا االٍُ َٔجخ ئٌٝ  -أ   معلومات  مهمة

 ؽفو لٕبح "١ٍيٍٚزو٠ٌ" ٍب٥ل ٥ٍٝ ر١ْٕٜ ؽووخ اٌزغبهح ث١ٓ ِٖو ٚع١وأٙب. –ة   
 فٝ ا٦ٌٖو اٌؾل٠ش رُ ؽفو لٕبح ا٠ٌٌَٛ ٌزًٖ اٌجؾو األؽّو ٚاٌّزٍٜٛ ٌٚزىْٛ -عـ 

ِٗ اٌَفٓ فٝ وً كٚي ا٦ٌبٌُ وّب رؾمك كفاًل وج١وًا ِٓ ِّوًا ِالؽ١ًب ٥ب١ًٌّب رَزقل 
 ا٦ٌّالد األعٕج١خ ٌّٖو ٠َبُ٘ فٝ ّٔٛ االلزٖبك اٌمِٛٝ

 

 أمنمحات الثالث امللك  .3

  ُزيٌ عًى قشة ايعباضة(ثْإْ اٌيها٥خ ٚاٌوٜإِّٔؾبد اٌضبٌش ا٘ز(. 

 " مب تفػط(" طذ انالٌْٕلبَ ثجٕبء(  

 ى٠بكح اٌَّبؽخ اٌّي٥ٚخ. -ة         .اٌف١ٚبٌْؾّب٠خ األهٗ فٝ اٌف١َٛ ِٓ فٞو  -أ
 .َٛثٕٝ ٘وًِب ثبٌموة ِٓ اٌف١ 
 )ٗثٕٝ ٦ِجلًا وج١وًا ٚا٦ًٍب ٍّٝ ثـ )لٖو اٌز١. 

 .اٌؾغواد ٚاٌٞولبد ثٗ ِّب ٦ٖ٠ت فوٚط اٌيائو ِٕٗ ثّفوكٖثَجت وضوح  مب تفػط تػُٝة قكط ايتٝ٘ بٗصا االغِ؟
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 ىــــــــــد العالـــــــالس ونـــــــــد الالهــــــــس 
 اٌوئ١ٌ عّبي ٥جلإٌبٕو اٌٍّه إِّٔؾبد اٌضبٌش ثُٗ فٗ عٓذ

 عٕٛة أٍٛاْ فٝ اٌف١َٛ ايٍ يمع؟

 أًْيزّ
 . ؽّب٠خ األهٗ ِٓ فٞو اٌف١ٚبْ.1
 ى٠بكح األهاٗ اٌّيه٥ٚخ. 2

 . ؽّب٠خ اٌجالك ِٓ فٞو اٌف١ٚبْ.1
 . اٌز٤ٍٛ فٝ االهاٙٝ اٌيها١٥خ.2
 . ر١ٌٛل اٌىٙوثبء.3

 

 مللك أمحس "قاهر اهلكسوس"ا .4

 ُ٘ لجبئً ثل٠ٚخ ه٠ٛ٥خ ٔغؾذ فٝ غيٚ ٚاؽزالي ِٖو ٚاٍزمود فٝ ّّبٌٙب.  -   ػٛؽ؟ـــَٔ ِٖ اهله

 ( ٥بّٕخ ٌُٙ.أٔاريضارقن اٌٙىًَٛ ِٓ ِل٠ٕخ ) -
 .بػٗٛية  َكطمشاٍ استالٍ جناح اهلهػٛؽ فى مب تفػط: 

 ٥بد فٟ اٌجالك.أزْبه اٌفٛٙٝ ٚوضوح اٌٖوا٦ٙف اٌؾىبَ ٚط: ثَجت       

  ط(مب تفػ) كري انمصريُن انقدماء انٍكسُس.َقد 

 ٍٛء ٦ِبٍِخ اٌٙىًَٛ ٌٍّٖو١٠ٓ ، ٚ٘لَ ٦ِبثلُ٘ ، ٚرقو٠جُٙ ٢صبهاٌّٖو١٠ٓ.أ.  ثظجتط:   

  ٌٍٝٚمل ُّٕ اٌّٖو٠ْٛ ٥ٍٝ اٌىفبػ ٚٝوك اٌٙىًَٛ ٚثلأ اٌىفبػ ِٓ اٌٛعٗ اٌمج. 

 أمحؼ ناَؼ غكٓٔ ضع
.ٌّٚاٌل أؽ ٛ٘ 
ِ ٍِٓٝل٠ٕخ ١ٝجٗ فٝ اٌٛعٗ اٌمج 
 ،اٍزْٙل فٝ ؽوة اٌزؾو٠و
ٚوبْ أٚي ِٖوٜ ٠َزْٙل فٝ ....
 ٍج١ً رؾو٠و ٕٚٝٗ.....

.األثٓ األوجو ٌَمٕٓ ه٣ ٛ٘ 
 ثزْغ٤١ ِٓ أِٗ رٌٛٝ ل١بكح
اٌىفبػ ث٦ل اٍزْٙبك ٚاٌلٖ ١ًٚ ...
٠ؾبهة اٌٙىًَٛ ؽزٝ اٍزْٙل ...
 أ٠ًٚب فٝ ٍج١ً رؾو٠و ٕٚٝٗ....

 ٚ أفٛا وبٌِ.أثٓ ٍمٕٓ ه٣ 
.ّٖغ٦زٗ اِٗ ا٠ًٚب ٥ٍٝ ٝوك اٌغيا 
  ألب١ٌُ ا١٦ٌٖل ٚرى٠ٛٓ ع١ِ  ٚؽل
 عٙيٖ ثب٦ٌغالد اٌؾوث١خ .لٜٛ ...
.َدح فٗ طزد انٓكظٕص خبرج يصز 

 

 دور المرأة فى مصر الفرعونية

 أم أمحس )أياح حتب(
 . مب تفصر(كان للمرأة فى مصر الفرعونية دور عظيم كسوجة وكأم( 

ّغ٦زٗ أِٗ)آ٠بػ ؽزت(٥ٍٝ ِؾبهثخ اٌٙىًَٛ فىبْ  وبٌِ ُ اٍزْٙبك ٚاٌلأؽٌّ ٚأف١ٗ األوجوفوغ ط: 
 . ٚئ٥ٞبء اٌّضً ٚاٌملٚح فٝ اٌزٚؾ١خ ٚاٌْغب٥خ ٚاٌٛالء ٚاالٔزّبء ٌٙب كٚه١٢٥ُ فٟ اإلٔزٖبه٥ٍٝ األ٥لاء....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

5 

 
 
 
 
 
 

 

 ط: ألْ ٍِٛن ٘نا ا٦ٌٖو ا٘زّٛا ثزى٠ٛٓ ع١ِ لٛٞ ٌٍلفب٣ ٥ٓ اٌجالك.

  ط: ٌٍلفب٣ ٥ٓ اٌلٌٚخ ٙل أّٝب٣ اٌغياح اٌَّز٦ّو٠ٓ.

 .وتـسـبـشـتـامللكة ح .1

 أّٙو ٍِىبد ِٖو ٚر١ّيد فزوح ؽىّٙب ثبألِٓ ٚاألٍزمواه.
 بهح ٚٔٙٚذ ثبٌفْٕٛ.أ٘زّذ ثبٌزغ    
 غوة أٍٛاْ. يعجذ انذيز انجحزٖلبِذ ثجٕبء     
 )مب تفػط( .بي ؽب١ًٌب()اٌِٖٛ ثَٕذأهٍٍذ ث٦ضخ رغبه٠خ ئٌٝ ثالك     

 ٌٍؾٖٛي ٥ٍٝ اٌجقٛه ٚا٦ٌبط ٚاألؽغبه اٌىو٠ّخ.  ط:      
  )مب تفػط( أهٍٍذ ث٦ضخ ئٌٝ ِؾبعو أٍٛاْ.    

 خ ٌجٕبء ا٦ٌّبثل.ٌٍؾٖٛي ٥ٍٝ األؽغبه اٌٚقّ ط:      

 امللك حتتمس الثالث .2



  .ؽٍّخ ٥ٍٝ ٍٛه٠ب ٚف١ٍَٞٓ  16ّٓ ؽٛاٌٝ 
 . "يدذَّٔ أزٖو ١ٍ٥ُٙ فٝ ٦ِووخ " 
 أِٓ ؽلٚك ِٖو اٌغٕٛث١خ. 
 ٌجؾو اٌّزٍٜٛ.٥ٍٝ عيه ا ح١َٞوٌٍ ()ثٕٝ أٍٞٛاًل ثؾو٠ًب ل٠ٛبًّ 

 ألبَ أٚي ٚأللَ ئِجواٝٛه٠خ فٝ اٌزبه٠ـ اِزلد ِٓ ٔٙو اٌفواد ّّباًل ئٌٝ ثالك إٌٛثخ عٕٛثًب. 

 امللك امنحتب الرابع "إخناتون" .3

 ا٘زُ ثأِٛه اٌل٠ٓ ٚا٦ٌجبكح.
 "اٌضٛهح اٌل١ٕ٠خ ".ٌنا ١ٍّذ ك٥ٛرٗ ثـثلاًل ِٓ ر٦لك ا٢ٌٙخ اٌىض١وح  (أرٌٕ)ك٥ب ئٌٝ ٥جبكح ئٌٗ ٚاؽل

 ( )ؽب١ًٌب رً ا٦ٌّبهٔٗ ثب١ٌّٕب(.أخيزبرٌٕ)٥بّٕخ عل٠لح أٍّب٘بارقن 

 امللك توت عنخ آمون  .4

  ٜتُتع تٛت عٓذ إَٓٛ بؿٗطة عاملٝة نبرية)مب تفػط(    
 .انزٗ ال يثيم نٓب ٔخذ ثٓب انكثيزيٍ انكُٕساألثزيخ ٔانزٗ و2211اكزشبف يمجزرّ انشٓيزح طُخ  ثظجت ج:     

 .ٚاالغتُتاع بٗا اآلثطٜة املكطٜة ايكسمية زٍٚ ايعامل ٚحتطم ؾعٛب ايعامل عًى ضؤٜتٗا جتٛب ايهٓٛظ َالسعة 
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 امللك رمسيس الثانى   .5

  " األلصز ٦ِٚجل ""  أثٕ طًجمثٕٝ ٦ِبثل وض١وح أّٙو٘ب ٦ِجل." 
 .فٝ ٥ٙلٖ رُ ٔؾذ َِالد وض١وح 
  " لبدعاٍزٞب٣ ٘ي٠ّخ اٌؾ١ض١١ٓ فٝ ٦ِووخ ." 
 ( ٌوغجزٗ فٝ اٌَالَ ٚاٌزَبِؼ هغُ أزٖبهٖ ١ٍ٥ُٙ.فظزلَ ٦ِب٘لح ٍالَ فٝ اٌزبه٠ـ )ٚل٤ ٤ِ اٌؾ١ض١١ٓ أل 
 )مب تفػط(. " بطٌ احلطب ٚايػالّ" ـ يكب املًو ضَػٝؼ ايجاْٞ ب       

 ألٔٗ ث٦ل أْ ٘يَ اٌؾ١ض١١ٓ فٟ ٦ِووخ لبكُ ٥مل ٦ُِٙ أٚي ٦ِب٘لح ٍالَ فٟ اٌزبه٠ـ. ط:      

 هل تعلم أن 

( ألٔٗ لبك اٌغ١ِ ثطم انحزة ٔانظالوٌمت ثـ )"  يحًذ إَٔر انظبدادً " اٌوئ١ٌ اٌواؽ 
َ ٚأ٥بك ٌّٖو ٌٚألِخ 1753اٌّٖوٜ ٌالٔزٖبه ٥ٍٝ اٌغ١ِ اإلٍوائ١ٍٝ فٝ ؽوة أوزٛثو .......
 ا٦ٌوث١خ وواِزٙب ٚث٦ل االٔزٖبه ٚل٤ ٦ِب٘لح ٍالَ ٤ِ اٍوائ١ً ١٦ٌٍِ فٝ ٍالَ ٚأِبْ........

 

 .ّيكب ايطئٝؼ ذلُس أْٛض ايػازات ببطٌ احلطب ٚايػال 
 ألٔٗ ث٦ل أزٖبهٖ ٥ٍٝ اٌغ١ِ اإلٍوائ١ٍٟ فٟ ؽوة أوزٛثو٥مل ٦ُِٙ ٦ِب٘لح ٍالَ. ط: 

 
 مصر حالة من الضعف والتفكك مما شجع الفرس على غزو مصر.دت افى أواخر العصر الفرعونى س

 سكندر األكبر مصرإلدخول ا

 ٝعبء اإلٍىٕله األوجو ٚ٘يَ اٌفوً ٚاٍزٌٛٝ ٥ٍٝ ِٖو ثٌَٙٛخ.١ٍذ ِٖو رؾذ ؽىُ اٌفوً ؽز 
  جناح اإلغهٓسض األنرب يف ٖعمية ايفطؽ ٚفتح َكط بػٗٛية.مب تفػط :  –ؽ 

  .ٌىوُ٘ٙ ٌٍفوً ٌٗ ٌَّب٥لح اٌّٖو١٠ٓ ط:      

  ثبإلطكُذر األكجز)األغو٠ك( ٥ٚوف  انيَٕبٌعبء اإلٍىٕله األوجو ِٓ ِمل١ٔٚب اٌزٝ رم٤ ّّبي ثالك. 

 مب تفػط: ٜطًل عًى اإلغهٓسض يكب اإلغهٓسض األنرب. –ؽ 
 ألٔٗ ِٓ أ٢٥ُ اٌفبرؾ١ٓ فمل غيا ٢٦ُِ أعياء ا٦ٌبٌُ. ط:     

 ٌزىْٛ ٥بّٕخ ٌٍؾىُ ا١ٌٛٔبٔٝ فٝ ِٖو. )مب تفػط(٠خأٌٍ اإلٍىٕله األوجو ِل٠ٕخ األٍىٕله 

 .ٌُع٦ً اإلٍىٕله األوجو ِٓ األٍىٕله٠خ ِوويًا ٌٍؾٚبهح اإلغو٠م١خ ْٚٔو٘ب فٝ أٔؾبء ا٦ٌب 
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٘ٛ ا٦ًٌّ اٌنٜ ٠مَٛ ثٗ اإلَٔبْ فٝ ِغبي اٌيها٥خ ٚاٌٖٕب٥خ ٚاٌو٥ٝ  النشاط االقتصادى :

 .ٚا١ٌَبؽخ ٚاٌزغبهحٚا١ٌٖل ٚاٌز٦ل٠ٓ .        .............    

  ا٦ًٌّ اٌنٜ ٠مَٛ ثٗ اإلَٔبْ ١ٌوريق ِٕٗ. حرفة )مهنة(:

 الهدف من األنشطة االقتصادية 
 رٛف١و ئؽز١بعبد اٌّغز٤ّ ِٓ اٌغناء ٚاٌٍّجٌ ٚاٌَّىٓ ٚاٌقلِبد. .1
 رٛف١و اإلٔزبط ٌزؾم١ك فبئ٘ ٌزٖل٠وٖ ٌٍقبهط. .2
 نا إٌْبٛ ٚاإلهرمبء ثَّزٜٛ ا١٦ٌّْخ.اٌؾٖٛي ٥ٍٝ هثؼ ١٢ٔو اٌم١بَ ثٙ .3

 أُٖٝة األْؿطة اإلقتكازٜة يف سٝاة اإلْػإ.مب تفػط : 

 . ٚرؾم١ك فبئ٘ ٌٍزٖل٠و ٚاهرفب٣ َِزٜٛ ا١٦ٌّْخ ٌزٛف١و اؽز١بعبد اٌّغز٤ّ ِٓ غناء ٍِٚجٌ َِٚىٓ ط:

 تعدد األنشطة االقتصادية فى مصر 
 ر٦لكد األْٔٞخ االلزٖبك٠خ ر٦لكد وح فىٍّبٚ٘نٖ ١ِيح وج١ر٦لك األْٔٞخ االلزٖبك٠خ فٝ ِٖو 

 ِٖبكه اٌىَت ٚاٌوثؼ. 
 األْٔٞخ األلزٖبك٠خ ٥ٍٝ ؽَت اٌج١ئخ اٌزٝ ١٦٠ِ ف١ٙب اإلَٔبْ. ز٦لكٚر

 النصاط االقتصادى البيئة
 اٌيها٥خ ٚروث١خ اٌؾ١ٛأبد انشراعيخ

 اٌٖٕب٥خ انصُبعيخ

 ا١ٌٖل ٚ ثٕبء اٌَفٓ ٚ إٌْبٝخ ا١ٌَبؽ١خ. انظبحهيخ

 اٌز٦ل٠ٓ ٚاٍزقواط ا٦ٌّبكْ ٚاٌو٥ٝ ٚاٌيها٥خ فٝ اٌٛاؽبد حزأيخانص

 (انصحخ -انزعهيىِضً)رقلَ األْٔٞخ اٌّقزٍفخ ر٦وف ثأْٔٞخ اٌقلِبد ٕٚ٘بن أْٔٞخ ألزٖبك٠خ أفوٜ 
 ( ٠ٕزظ ٥ٕٗ ر٣ٕٛ فٝ اٌلفً اٌمِٛٝ.انُزبئح انًززرجخٚ٘نا اٌز٣ٕٛ فٝ األْٔٞخ األلزٖبك٠خ )

 أْ:ْٔٞخ االلزٖبك٠خ ثّٖو ٔغل ٚئما ِب أهكٔب أْ ٔٛى٣ األ
 فٝ : اٌٛاكٜ ٚاٌلٌزب ِٕٚقف٘ اٌف١َٛ. ًُبطك سراعيخان - أ

 اٌّؾٍخ اٌىجوٜ ٚوفو اٌي٠بد  –فٝ وض١و ِٓ اٌّلْ ِضً:اٌؾّل٠خ ثبٌغ١يح  ًُبطك صُبعيخان  - ة
 ا٦ٌبّو ِٓ هِٚبْ ثبٌْول١خ. –ا٦ٌبِو٠خ ثبالٍىٕله٠خ  –ك١ِبٛ  -ثبٌغوث١خ.                .

 ْٔٞخ ِٓ ِؾبف٢خ ئٌٝ أفوٜ فىً ِؾبف٢خ ٌٙب ّٙورٙب ثأْٔٞخ ١٦ِٕخ ِضً:ٚرقزٍف اال

–ردبرح -صُبعخ -طيبحخ ايكاٖطة
 َمم ٔيٕاصالد

ردبرح  -صُبعخ-طيبحخ االغهٓسضٜة
 صيذ ٔثُبء طفٍ –

 ٕٕب٥خ -ىها٥خ  ايغطبٝة

 غٝاسة
ٍٛاؽً ِٖوِضً) ّوَ 

 اٌغوكلخ(  -االٍىٕله٠خ -

اغتدطاز 
 برتٍٚ

 طيُبء –خهيح انظٕيض 
 انصحزاء انشزليخ –

اغتدطاز 
 املعازٕ

انٕاحبد انجحزيخ)حذيذ(فٕطفبد ثأثٕ 
 يُدُيش أو ثدًخ ثظيُبء –طزطٕر 
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  .(اٌٍؾَٛ ٚاألٌجبْ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ ِضً اٌمّؼ )إٌّزغبد اٌيها١٥خ. رٕفز احزيبخبرُب يٍ انغذاء .1
 ئٝبهاد ا١ٌَبهاد ِٓ اٌّٞبٛ( -اٌق١ٛٛ ِٓ اٌمٞٓ)ِضً.ُبعخرٕفز انًبدح انخبو انزي رذخم في انص .2

  رٕفز فزص انعًم. .3
 .رٕفز انًحبصيم انزي رذخم ثبنزدبرح .4
 َهإ إىل أخط. )مب تفػط( ٚأْٛاع احلٝٛاْاتٚتتٓٛع احملاقٌٝ ايعضاعٝة َٔ 

 الفزالف ا٢ٌوٚف اٌٞج١٦١خ ِضً ) اٌزوثخ ٚاٌؾواهح ِٚٛاهك ا١ٌّبٖ(. ط : 

 ِٖو ثٛعٛك روثخ فٖجخ ٚ٘ٝ روثخ اٌٛاكٜ ٚاٌلٌزب ٚاٌٛاؽبد. : رز١ّي الرتبة ( أ

 ِٕبؿ ِٖو ِٕبٍت ٌّّبهٍخ ؽوفخ اٌيها٥خ ٥ٍٝ ِلاه ا٦ٌبَ  احلرارة : ( ة

 فٕٙبن ِؾب١ًٕ رغٛك ىها٥زٙب فٝ اٌْزبء ٚأفوٜ رغٛك ىها٥زٙب فٝ ا١ٌٖف.   

 حماصيل شتوية حماصيل صيفية
 ِؾب١ًٕ رؾزبط ئٌٝ كهعخ ؽواهح ِورف٦خ.

 لٖت اٌَىو. –األهى  –اٌنهح  –اٌمٞٓ 
 اٌّبٔغٛ. –فبوٙخ ِضً : اٌفواٌٚخ 

 اٌٍّٛف١خ. –فٚواٚاد ِضً : اٌجب١ِخ 

 ِؾب١ًٕ رؾزبط ئٌٝ كهعخ ؽواهح ٦ِزلٌخ.
 .اٌجًٖ –ا١٦ٌْو  –اٌفٛي  –اٌجو١ٍُ  –اٌمّؼ 

 اٌجورمبي. –ا١ٌٍٛفٝ  –اٌّٛاٌؼ ِضً : ا١ٌٍّْٛ 

 

 ك ا١ٌّبٖ ٚ٘ٝ :رز١ّي ِٖو ثز٦لك ِٛاه: موارد املياه عـ( 

 ٔمً ا١ٌّبٖ ِٓ ا١ًٌٕ ٥ٓ ٝو٠ك اٌزو٣ ٚاٌو٠بؽبد.٠ٚزُ  فٝ ِٖو١ٌٍّب٘اٌّٖله اٌوئ١َٝ  ْٗط ايٌٓٝ

 ٠ذ ِبٌؾٖٛي ١ٍ٥ٙب ثؾفو ا٢ثبه  –٥ٍٝ أ٥ّبق ِقزٍفخ  –رٛعل فٝ ثبٝٓ األهٗ  املٝاٙ اجلٛفٝة
 رٕزْو فٝ إٌّبٝك اٌٖؾوا٠ٚخ ١ٍٕٚبء.

 ٚ٘ٝ ل١ٍٍخ . -فٝ فًٖ اٌْزبءرَمٜ  –ٌّْب١ٌخ ٌّٖو رزووي فٝ اٌَٛاؽً ا َٝاٙ األَطاض
 

 الثروة احليوانية

  : رىضو اٌّب١ّخ.فٗ انٕادٖ ٔانذنزب ( أ

 : رٕزْو األغٕبَ ٚاٌّب٥ي ٚاإلثً. فٗ انصحزاء  ( ة

 ثُ رفَو : أ١ّ٘خ روث١خ اٌؾ١ٛأبد.
 ٚأٚثبه٘ب.ٌالٍزفبكَ ِٓ ٌؾِٛٙب ٚأٌجبٔٙب ٚعٍٛك٘ب ٚإٔٛافٙب  .1
 ٦ًٌٍّ فزَب٥ل اٌؾ١ٛأبد اٌفالػ فٝ ؽًّ ٚٔمً اٌجٚبئ٤ ٚاألفواك. .2
 :رَزقلَ ث٦٘ اٌؾ١ٛأبد فٝ ث٦٘ اٌٙٛا٠بد ِضً  .3

  رْزٙو اٌق١ٛي ا٦ٌوث١خ األ١ٍٕخ ثّىبٔزٙب ٥ٍٝ َِزٜٛ ا٦ٌبٌُ(. طجبق انخيم( 
   ٍٍجبق اإلثً)اٌغّبي( ٚرْزٙو ثٗ كٚي اٌق١ٍظ ا٦ٌوثٝ. طجبق انٓد ٛ٘ٚ 
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  السمكيةثروة ال 

 : رٛعل أٍّبن ا١ٌّبٖ اٌّبٌؾخ.انُيم ٔفزٔعّ ٔثحيزح َبصز ( أ
 : رٛعل أٍّبن ا١ٌّبٖ اٌّبٌؾخ.ٔانجحيزاد انًبنحخ انجحزيٍ األحًز ٔانًزٕطط  ( ة

 اٍزٖالػ اٌّي٠ل ِٓ األهاٙٝ اٌيها١٥خ. .1

 اإلٔزبط اٌيها٥ٝ ثزٛف١و األٍّلح ٚاٌّج١لاد ٚاألٔٛا٣ اٌغ١لح ٚاٌجنٚه.رؾ١َٓ  .2

 األ٘زّبَ ثبٌز١ٍ٦ُ اٌيها٥ٝ ٚاألفن ثبألٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ فٝ اٌيها٥خ. .3

 ه٥ب٠خ اٌفالػ اٌّٖوٜ ٚرؾ١َٓ أؽٛاٌٗ. .4
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  رٛف١و االؽز١بعبد ِٓ إٌّزغبد ا٦ٌّٕٖخ. .1
 رٛف١و فوٓ ا٦ًٌّ. .2
 روف٤ ِٓ َِزٜٛ ا١٦ٌّْخ. .3

 والتى تهقسم إىل ثالثة أنواع هى: املواد اخلام لقيام الصهاعة ال بد مو توافر 
 فٝ ٕٕب٥خ اٌقجي.اٌنٜ ٠ٞؾٓ ١ٌزؾٛي ئٌٝ كل١ك ٠َٚزقلَ :حـانمً -أ   ِضً  َٛاز خاّ ظضاعٝة: .1

 ٠زُ غيٌٗ ٠ٚؾٛي ٌق١ٛٛ ٌٖٕب٥خ ا١ٌَٕظ ٚاٌّالثٌ.: انمطٍ -ة 
 ٦٠ٖو ٤ٕٖ٠ٚ ِٕٗ ٍىو.: لصت انظكز -عـ     

 ٠زُ غيٌٗ ٤ٕٖ٠ٚ ِٓ ف١ٛٝٗ اٌّالثٌ اٌٖٛف١خ.: انصٕف -: ِضً أَٛاز خاّ سٝٛاْٝة .2

 : رمَٛ ١ٍ٥ٙب ا٥ٌّٕٖٛبد اٌغٍل٠خ.اندهٕد -ة     
 ٠ٖٙو ٤ٕٖ٠ٚ ِٕٗ ا١ٌَبهاد ٚا٢الد ٚغ١و٘ب.: نحذيذا -ِضً أ َٛاز خاّ َعسْٝة: .3

 رمَٛ ١ٍ٥ٗ ٕٕب٥خ األٍّلح ٚاٌّج١لاد اٌؾْو٠خ.: انفٕطفبد -ة
 رمَٛ ١ٍ٥ٗ ٕٕب٥خ اٌّٛاك اٌى١ّب٠ٚخ ِٚٛاك اٌٞالء.: انًُدُيش -عـ           

 .ايغاظ ايطبٝعىٚ ٚايفشِ برتٍٚاييتؿغٌٝ اآلالت ٚاملعسات َجٌ  مصادر الطاقةٚيكٝاّ ايكٓاعة احلسٜجة نصيو ال بس َٔ * 

 أواًل : حرفة التعدين

  :

 اٌوٕبٓ . -إٌؾبً  –إٌّغ١ٕي  –اٌفٍٛفبد  –اٌؾل٠ل  ِضً   ازٕـــــــــــعـــَ

  اٌٞج٦١ٝ . اٌغبى –اٌفؾُ  –اٌجزوٚي  ِضً   ةـاقـازض ايطــــَك

 الصناعة: حرفة  ثانيًا

 ناْت فى ايبساٜة َٔ احلطف ايٝسٜٚة ثِ تطٛضت بعس انتؿاف َكازض ايطاقة.
 تٓكػِ ايكٓاعة إىل:

       
 

 قًًٝة سٝح تتِ فى املٓاظٍ أٚ ايٛضف  ايكغرية 
  تعتُس عًى املٗاضة ايٝسٜٚة َجٌ ايػذاز ايٝسٚى
طعِٝ اخلؿب َٚٓتذات األيبإ.ٚت....

 نجرية سٝح تتِ فى املكاْع ايهبرية ايتى تساض
باآلالت ٚتهِ أعساز نبرية َٔ ايعُاٍ ٚايفٓٝني....
  تعتُس عًى اآلالت َجٌ احلسٜس ٚايكًب ٚاملالبؼ
ٚايكٓاعات ايهٗطبائٝة.....
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 التجارة: حرفة  ثالثًا

 .ْٚكٌ املٓتذات َٔ َٓاطل اإلْتاز ملٓاطل اإلغتٗالى ٚايؿطاء : ٜككس بٗا عًُٝة ايبٝع 
هو نقن السمع واملنتجات من مناطق اإلنتاج إىل مناطق االستهالك. اهلسف َٔ سطفة ايتذاضة 

 ٠ٕمً ِٓ اٌّياه٣ ئٌٝ اٌّلْ ٌىٝ ٠ٞؾٓ ٠ٚجب٣ كل١ك ٌٍّقبثي ٌٖٕب٥خ اٌقجي. انمًح : 

 ٝك االٍزٙالن )األٍٛاق(.: رٕمً ِٓ اٌّٖب٤ٔ ئٌٝ ِٕب انًالثض 

  رٕمً ِٓ اٌّياه٣ ئٌٝ ِٕبٝك االٍزٙالن )األٍٛاق(. انخضز ٔانفبكٓخ : 

  ٚؽزٝ رىْٛ ؽوفخ اٌزغبهح ٔبعؾخ ال ثل ِٓ رٛافو ٍٚبئً ٔمً ع١لح ٌٕمً إٌّزغبد ِٓ ِٕبٝك

 اٌّبئٝ[. إٌمً –إٌمً اٌغٜٛ  –اإلٔزبط ئٌٝ ِٕبٝك االٍزٙالن. ٚ٘ٝ ِز٥ٕٛخ ِضً ]إٌمً اٌجوٜ ...

 أنواع التجارة
 .داخم حذٔد انذٔنخ   : ٚ٘ٝ اٌزٝ رزُ ث١ٓ اٌّلْ ٚاٌّؾبف٢بد. ردبرح داخهيخ - أ

 .رعجز حذٔد انذٔنخ   : ٚ٘ٝ اٌزٝ رزُ ث١ٓ ِٖو ٚكٚي أفوٜ. ردبرح خبرخيخ  - ة

 صادرات وواردات مصر
 اٌجزوٚي. –اٌفٍٛفبد  –ألّْخ اٌّالثٌ –اٌّٛاٌؼ  –اٌجٞبٌٝ  –األهى –اٌمٞٓ  أْى انصبدراد: - أ

 ٦ِلاد اٌٖٕب٥خ. –األفْبة  –اٌمّؼ  –عٛى إٌٙل  –اٌىبوبٚ  –اٌجٓ  –اٌْبٜ  أْى انٕارداد:  - ة

 ة( ِٛل٤ ِٖو اٌّز١ّي.  أ( رملَ ٍٚبئً إٌمً.عوامل)أسباب( تقدم التجارة: 

 معلومات إثرائية  
رقٞٛ ِٖو فٞٛاد ٚا٦ٍخ ٌز١ّٕخ ِٛاهك٘ب ِٓ ِٖبكه اٌٞبلخ ٌٚنٌه ٠زُ اإل٥لاك 

ْو٥ٚبد ِز٦لكح ِضً: ر١ٌٛل اٌىٙوثبء ِٓ اٌو٠بػ ٚاٌٞبلخ ا١ٌَّْخ ثبإلٙبفخ ئٌٝ ٌّ

 اٌٞبلخ ا٠ٌٕٚٛخ اٌزٝ ِٓ اٌّموه أْ رمبَ فٝ ِٕبٝك اٌٚج٦خ غوة ِل٠ٕخ اإلٍىٕله٠خ.
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 . ثغوٗ االٍزّزب٣ٖى اْتكاٍ ايفطز َٔ املهإ ايصى ٜعٝـ فٝ٘ يعٜاضة أَانٔ أخطى: 

أٚ ى٠بهح اٌّْو٥ٚبد اٌىج١وح ف١ٙب أٚ ا٦ٌالط أٚ ثغّبي ٝج٦١زٙب أٚ ٢٥ّخ آصبه٘ب ................

 االٍزْفبء أٚ ى٠بهح األِبوٓ اٌل١ٕ٠خ ... ئٌـ...............

 مقومات السياحة فى مصر:

 :اآلثاض ٚايهٓٛظ َٔ ايعكٛض املدتًفة .1
 يعجذ انذيز انجحزٖ. –يعجذ انكزَك  –كُٕس رٕد عُخ آيٌٕ  –يثم أْزايبد انديشح :  فرعونية ( أ

 .حىخشر فى اوحاء مصر خاصت فى اإلسكىدريت : يونانية ورومانية ( ب

 مثم دير ساوج كاحريه َكىيست مار جرجس. :آثار مسيحية  ج(

 مثم مسجد عمرَ به انعاص َانقهعت َ انجامع األزٌر. :آثار إسالمية  د(

 ىسبت نهعانم َحطم عهى انبحر األحمر َانمخُسط.حيث حقع فى مُقع مخُسط بانَكط املتُٝع.َٛقع  .2

 سػٔ املعاًَة ٚايهٝافة ايتى ٜتُٝع بٗا ايؿعب املكطى ظُٝع طٛائف٘. .3

  ايػٝاح َٔ أٚضٚبا يؿسة ايربٚزة ٖٓاى.نيٚخاقة ؾتاءٖا ايسافئ ايصى جيًب َالٜ:  َٓار َكط املعتسٍ عًى َساض ايعاّ .4

سياح األجاوب انقادميه مه أجم انعهم َانثقافت َمه : حيث حعخبر مقصد انتعسز املعاٖط ايطبٝعٝة  .5

 انبحر األحمر بشعابً انمرجاويت انىادرة(. –انصحراَاث  –أٌمٍا: )انمحمياث انطبيعيت ..............

يقصد مصر انكثير مه أبىاء اندَل خاصت اندَل انعربيت َاإلسالميت مه أجم  ايعًِ ٚايجكافة: .6

 فى معاٌدٌا َجامعخٍا انعريقت.انعهم َانثقافت .............. 

 اع السياحة  نو أ

 هى سياحة داخل الدولة ممثلة فى زيارة المناطق اآلثرية أوغيرها. سياحت داخهيت: -1

 هى سياحة خارج الدولة مثل زيارة فرنسا أو انجلترا أو غيرها. سياحت خارجيت: -2

 أهمية السياحة ملصر :
 .ٚا٦ٌّالد األعٕج١خ ِٖله هئ١َٝ ٌٍلفً اٌمِٛٝ .1

  ئ٠غبك فوٓ ٥ًّ ٌٍْجبة.رَب٥ل ٥ٍٝ  .2

 ر٦ًّ ٥ٍٝ هٚاط اٌَٛق اٌلافٍٝ. .3

 رٛف١و ا٦ٌّالد األعٕج١خ اٌزٝ رَزقلِٙب اٌلٌٚخ فٝ رٕف١ن ِْو٥ٚبد اٌز١ّٕخ. .4

 اٌز٤ٍٛ فٝ ثٕبء اٌفٕبكق ٚاٌموٜ ا١ٌَبؽ١خ. .1

 ْٛ ١ٌٍَبػ.اٌز٦بًِ ٤ِ ا١ٌَبػ ثبٌزوؽبة ٚاالؽزواَ ٚاٌّؾجخ ٚرمل٠ُ ا٦ٌ .2

 اال٘زّبَ ثبٌل٥ب٠خ ١ٌٍَبؽخ كافً ٚفبهط ِٖو.  .3
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 : ٘ٝ وً ِب ٠ؾ١ٜ ثبإلَٔبْ ٥ٍٝ ٍٞؼ األهٗ ِٓ ١ٛا٘و ٝج١٦١خ ٢ِٚب٘و ؽٚبه٠خ. 

 تنوع البيئات فى مصر

ِٚب ٠ورجٜ ثٙب ِٓ أ٥ّبي  ثغ٤١ّ أّىبٌٙب ٚأٔٛا٥ٙب رز١ّي ثبٔزْبه ؽوفخ اٌيها٥خ بٝئة ظضاعٝة: .1

 ِزجبكٌخ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ ث١ئزُٙ اٌّؾ١ٞخ ثُٙ.١٦٠ِٚ اٌّياه٥ْٛ ٥ٚبئالرُٙ فٝ ٥اللخ ...............
 أغٍت ٍىبٔٙب ٠ْزغٍْٛ ثب١ٌٖل ٚأ٥ّبي اٌجؾو ٚثٕبء اٌَفٓ. بٝئة غاسًٝة: .2

 اٌز٦ل٠ٓ ِٖٚبكه اٌٞبلخ.اٌجؾش ٥ٓ رز١ّي ثٕلهح ا١ٌّبٖ ٠ْٚزغً ٢٦ُِ ٍىبٔٙب ثبٌو٥ٝ ٚ بٝئة قشطاٜٚة: .3

 ىٓ ٍىبٔٙب اٌّلْ ٠ْٚزغٍْٛ ثأ٥ّبي اٌٖٕب٥خ.٠َ: بٝئة قٓاعٝة .4

 أثر البيئة على اإلنسان:

، ٌٚإلَٔبْ  وً ٍٍٛو١برٗٚ ؽوفزٗٚ اٌَّىٓٚ اٌٍّجٌٚ اٌّأوًرإصو اٌج١ئخ ٥ٍٝ اإلَٔبْ فٝ 
 -ِضً: رأص١وٖ ٥ٍٝ اٌج١ئخ اٌزٝ ١٦٠ِ ف١ٙب، فٕٙبن رأص١و ِزجبكي ث١ٓ اٌج١ئخ ٚاإلَٔبْأ٠ًٚب 

 ىل إضتساء املالبؼ ايكٛفٝة ايجكًٝة فى ايبٝئات ايباضزة ٚاخلفٝفة فى ايبٝئات احلاضة.: ٜهطط اإلْػإ إ الملبس.1

 غهإ ايبٝئات ايػاسًٝة ٜتٓاٚيٕٛ األطعُة ايبشطٜة ناألمساى.:  . المأكل2

 ثبٌيها٥خ. أ( ٍىبْ اٌٛاكٜ ٚاٌلٌزب  ٜطتبط ْؿاط ايػهإ بطبٝعة ايبٝئة فٝعٌُ: . المهنة أو الحرفة3

 .ثبٌٖٕب٥خ ثب١ٌٖل. ك(اٌّلْبٌو٥ٝ. ط( اٌَٛاؽًثة( اٌٛاؽبد

 البيئة: أثر اإلنسان على

 اٍزٍٖؼ اإلَٔبْ األهاٙٝ اٌٖؾوا٠ٚخ ٚؽٌٛٙب ئٌٝ أهاٗ ىها١٥خ ِٕزغخ. .1
 أىاي َِبؽبد ٚا٦ٍخ ِٓ اٌغبثبد اٚاٌؾْبئِ اٌٞج١٦١خ ٚؽٌٛٙب ئٌٝ أهاٗ ىها١٥خ. .2
 به.أْٔأ اٌمٕبٝو ٚاٌَلٚك ٌٍزؾىُ فٝ اٌف١ٚبٔبد ١ِٚبٖ األٔٙ .3
 رؾىّٗ فٝ إٌّبؿ ٌٖبٌؾٗ ٚٔغؼ فٝ ىها٥خ اٌّؾب١ًٕ اٌيها١٥خ فٝ ِٕبٝك ٌُ رىٓ ِٕبٍجخ ِٓ لجً. .4

 افزو٣ األٍّلح ٚاٌّج١لاد ٌي٠بكح اإلٔزبط اٌيها٥ٝ ٚاٌمٚبء ٥ٍٝ اٌؾْواد اٌٚبهح. .5
 

 مما سبق أن اإلنسان يؤثر فى البيئة مبا حيقق له مصلحته سواء كان تأثري إجيابى أو سلبى. نالحظ

 معلومات إثرائية  
ِٓ %١٦٠ٚ73ِ أوضو ِٓ أغٍت َِبؽخ ِٖو ٕؾواء فب١ٌخ أٚ ّجٗ فب١ٌخ ِٓ اٌَىبْ  

% فمٜ ِٓ َِبؽزٙب اٌّزّضٍخ فٝ اٌٛاكٜ ٚاٌلٌزب ٚأعياءٕغ١وح 3.5ٍىبْ ِٖو فٛق 

 .أفوٜ ِضً اٌّلْ اٌَبؽ١ٍخ ِٚلْ اٌمٕبح ٚث٦٘ ِٕبٝك ّجٗ عي٠وح ١ٍٕبء ٚاٌٛؽبد
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 لسلبية واإلجيابية لإلنسان على البيئةاألثار ا

 آثار إجيابية آثار سلبية
 ل٤ٞ اإلَٔبْ اٌغبثذ ٠لِو اٌج١ئخ. .1
 اٌز٤ٍٛ فٝ ئْٔبء اٌّلْ فٝ إٌّبٝك اٌيها١٥خ. .2
 اٌز٤ٍٛ فٝ اٍزقلاَ األٍّلح ٚاٌى١ّب٠ٚبد. .3

 اٍزٖالػ األهاٙٝ اٌٖؾوا٠ٚخ ٌيها٥زٙب. .1
 اٌز٤ٍٛ فٝ اٍزقلاَ أعٙيح اٌزى١١ف ٌز١ٍٞف اٌغٛ. .2

 
 

 )النتائج املرتتبة(.ر٤ٍٛ اٌفالػ اٌّٖوٜ فٝ اٍزقلاَ اٌّج١لاد اٌؾْو٠خ ٌٍزقٍٔ ِٓ ا٢فبد اٌيها١٥خ .1

 اٌّج١لاد فٝ رٍٛس اٌزوثخ اٌيها١٥خ ٚإٌجبد.٘نٖ رَجت  ( أ
 .اٌىض١وِٓ اٌىبئٕبد اٌجؾو٠خِٚمزً  ١ِبٖ اٌوٜ فٝ اٌزو٣ ٚاٌّٖبهفرَجت ٘نٖ اٌّج١لاد فٝ رٍٛس  ( ة

  .رَجت ٘نٖ اٌّج١لاد فٝ ِمزً ا١ٌٞٛه ٕل٠مخ اٌفالػ ِضً أثٛ لوكاْط( 

 ر٦ٍٛذ اٌلٌٚخ فٝ أْبء اٌّٖب٤ٔ ٚ٘نا أِو ع١ل ٌٚىٓ ٍبّ٘ذ ٘نٖ اٌّٖب٤ٔ فٝ ر٠ٍٛش اٌج١ئخ. .1
 ء ْٚٔو اٌٍّٛصبد ٌَّبفبد ث١٦لح.ٍب٥ل كفبْ اٌّٖب٤ٔ ٥ٍٝ رٍٛس اٌٙٛا ( أ
ِّب أكٜ ئٌٝ  )النتائج املرتتبة(أغٍت اٌّٖب٤ٔ رٍمٝ ثّقٍفبرٙب فٝ ا١ًٌٕ ٚاٌزو٣ اٌوئ١َ١خ  ( ة

 ر٠ٍٛش ١ِبٖ اٌْوة ٚرأص١و٘ب اٌٚبه ٥ٍٝ اإلَٔبْ ٚاألٍّبن......
 ثلهعخ وج١وح.اٌٖٕب١٥خ  فٝ اٌّلِّْب ٍبُ٘ فٝ ى٠بكح اٌزٍٛس  )النتائج املرتتبة(ر٦لكد ٍٚبئً إٌمً فٝ اٌّلْ ط( 

 

 معلومات إثرائية  
% ِٓ اٌٍّٛصبد كافً اٌّلْ رزَجت ف١ٙب ٥ٛاكَ ا١ٌَبهاد ٚاٌلهعبد 63أوضو ِٓ  

 إٌبه٠خ )اٌّز١ٍٛىالد(.

 : ٕل٠ك اٌفالػ ألٔٗ ٠ٕمٝ اٌزوثخ ِٓ اٌؾْواد. أثٕ لزداٌ
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ّبد اٌزبث٦خ ١ٌٙئخ األُِ اٌّزؾلح ٚا١ٌٙئبد اٌل١ٌٚخ ر٦ًّ كٚي ا٦ٌبٌُ ٚا٢ٌّّٕبد اٌل١ٌٚخ ِضً ا٢ٌّٕ

 ٥ٍٝ ثنن اٌغٙٛك ٚاٌجواِظ اٌزٝ ر٦ًّ ٥ٍٝ ؽّب٠خ اٌج١ئخ.

 )ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ( 

 ٌزٙزُ ثبٌج١ئخ ٚر٦ًّ ٥ٍٝ رؾ١َٕٙب.( ثى رفظز)1775َ" ٥بَ ٔسارح انذٔنخ نشؤٌ انجيئخ"أْٔأد اٌلٌٚخ .1

 ١ٍّ٥بد اٌزقٍٔ ِٓ ِقٍفبد اٌّٖب٤ٔ فٝ ١ِبٖ ٔٙو ا١ًٌٕ. عوِذ اٌلٌٚخ .2
ثلأد فٝ ئْٔبء  -أ( دنم عهٗ صحخ انعجبرح)ّغ٦ذ اٌلٌٚخ ٥ٍٝ اٍزقلاَ ِٖبكه اٌٞبلخ ا١٢ٌٕفخ .3

عبهٜ اٌزق١ٜٞ إلْٔبء أٚي  -ة انشعفزاَخأٚي ِؾٞخ ر١ٌٛل وٙوثبء ِٓ اٌو٠بػ فٝ ِٕٞمخ 
 ِؾٞخ ٌز١ٌٛل اٌىٙوثبء ِٓ اٌٌّْ.

 ثبٌّؾ١ّبد اٌٞج١٦١خ،أٜ إٌّبٝك اٌزٝ ٠قْٝ ٥ٍٝ رل٘ٛه٘ب ِٚٓ اٌٚوٚهٜ ؽّب٠زٙب اٌلٌٚخا٘زّذ  .4

 : فى مصر احملميات الطبيعية
٘ٝ ِٕبٝك ٥ٍٝ َِبؽبد ٚا٦ٍخ ٠ٛعل ف١ٙب غبٌج١خ األٔٛا٣ ِٓ اٌؾ١ٛأبد ٚا١ٌٞٛه اٌجو٠خ، ٚاٌيٚاؽف 

 ٔٛا٣ ِٓ االٔمواٗ.ٚإٌجبربد اٌٞج١٦١خ اٌّٖو٠خ ٚاٌغوٗ ِٓ ٘نٖ اٌّؾ١ّبد اٌؾفبٟ ٥ٍٝ ٘نٖ األ
 

  من أمجمة احملميات فى مصر:

 رٛعل ّوق ؽٝ ا٦ٌّبكٜ ثبٌٖؾواء اٌْول١خ. ذلُٝة ٚازى زدًة: ( أ

 ٚتتُٝع باستٛائٗا عًى أعًى قُة دبًٝة فى َكط ٚايعسٜس َٔ األسٝاء ايٓباتٝة ٚاحلٝٛاْٝة.: تٛدس دٓٛب غٝٓاء ذلُٝة غاْت ناتطٜٔ ( ب

  .ثّؾبف٢خ أٍٛاْ ذلُٝة ٚازى ايعالقى:ز( 

  ثّؾبف٢خ اٌف١َٛ. ز( ذلُٝة ٚازى ايطٜإ:

 معلومات إثرائية  
رؾبٚي اٌلٌٚخ ى٠بكح اٌَّبؽخ اٌّؾ١ّخ فٝ ِٖو ٌٚناٌه فٕٙبن فٞخ إلْٔبء أوضو  

 25ِؾ١ّخ فٝ ِٕبٝك ِقزٍفخ ِٓ األهاٙٝ اٌّٖو٠خ ثبإلٙبفخ ئٌٝ ٚعٛك  16ِٓ 

 % ِٓ َِبؽخ ِٖو. 13ِؾ١ّخ ثبٌف٦ً رّضً ٔؾٛ 
 

 اابيئة وبعض حلوهلبعض مشكالت ال 

األمسسة ٚاملبٝسات احلؿطٜة 
 املػتدسَة فى ايعضاعة

 تسٖٛض ْعاّ ايبٝئة ايعضاعٝة 
 .ٗاقًت خكٛبة ايرتبة ٚتًٛث

عسّ االغطاف فى اغتدساّ األمسسة ٚاملبٝسات 
 احلؿطٜة.

ايبٓاء عًى األضانى 
 ايعضاعٝة

 ى ايعضاعٝة.ْكل َػاسة األضان
 ْكل املٛاز ايغصائٝة يإلْػإ ٚاحلٝٛإ.

 جتطِٜ ايبٓاء عًى األضض ايعضاعٝة

 اْتؿاض ايغاظات ايػاَة أنط باإلْػإ ٚاحلٝٛإ)فػط( ايغاظات ٚاملدًفات ايكٓاعٝة
غاعس عًى تًٛخ اهلٛاء ٚتطانِ املدًفات ألْ٘ 

 .ٚاملٝاٙ أنط باإلْػإ ٚاحلٝٛإايكٓاعٝة فى ايرتبة 

ُاز عًى َكازض ايطاقة ايٓعٝفة ايتى ال االعت
 تًٛخ ايبٝئة.

 إْؿاء املكاْع بعٝسًا عٔ َٓاطل ايرتنع ايػهاْى.
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 ّم.ّ عًى ٜس املًو َٝٓا عًى إقاَة ْعاّ سهِ أزى إىل:3233غاعس تٛسٝس ايبالز عا- 
 اٌمٛا١ٔٓ. . ؽف٠ ا٢ٌٕبَ ٚاؽزوا3َ  . اٌؾفبٟ ٥ٍٝ ٚؽلح اٌجالك.2  اٍزمواه اٌجالك . .1
 

 ا١ٌٙئبد اٌّىٛٔخ ٢ٌٕبَ اٌؾىُ فٝ ِٖو اٌفو١ٔٛ٥خ:

 رئيص اجلنهورية حاليًا      .1

ٗثٓ اإلٌٗ ٥ٍٝ األه ٛ٘.  .اٌؾبوُ اٌف٦ٍٝ اٌنٜ رزووي فٝ ٠لٖ وً اٌٍَٞبد ٛ٘ 

 .ئكاهح ّئْٛ اٌجالك ٚاٌلفب٣ ٥ٕٙب 
 ٍٝؽمٛلُٙ. رؾم١ك ا٦ٌلاٌخ ث١ٓ إٌبً ٚاٌؾفبٟ ٥ 
 .ثٕبء ا٦ٌّبثل إللبِخ ا٦ٌْبئو اٌل١ٕ٠خ 

 

  )مب تفػط( ًا.ٚى٠وٌٗ ١٦٠ٓ فٝ ِٖو اٌمل٠ّخ وبْ اٌفو٥ْٛ)اٌٍّه(  

  ث٦ل أْ ىاكد َِئ١ٌٛبرٗ. ١ٌَب٥لٖ فٝ ئكاهح ّئْٛ اٌجالك .٠ٚوأً اٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ 

  .ا٦ٌلي   .اٌؾىّخ   ءح.اٌىفب 
 .ؽَٓ اٌزٖوف    .اٌَّبٚاح 

 

 .وبْ ٦٠بْٚ اٌٛى٠و فٝ ؽىُ اٌجالك ِل٠وٚ اإلكاهاد ٚاٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ 
 ٚاٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ لل٠ًّب وبٔذ رزىْٛ ِٓ هؤٍبء اإلكاهاد ِضً : 

 ٚىاهح اٌيها٥خ ٠مبثٍٙب ا٢ْ ئكاهح اٌيها٥خ

 خاٌٖٕب٥ ٚىاهح ٠مبثٍٙب ا٢ْ ئكاهح اٌٖٕب٥خ

 اٌزغبهح ٚىاهح ٠مبثٍٙب ا٢ْ ئكاهح اٌزغبهح

 اٌّب١ٌخ ٚىاهح ٠مبثٍٙب ا٢ْ ئكاهح اٌقيأخ

 . وبْ ٦٠ًّ فٝ ٘نٖ اإلكاهاد ِغ٥ّٛخ ِٓ اٌىزجخ 
 .ٚوبٔذ ١١ٚفخ اٌىبرت ِؾً رمل٠و ٚاؽزواَ ٠ٚزولٝ ٕبؽجٙب ئٌٝ أ٥ٍٝ إٌّبٕت 
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حاليًا احملافظ 
 ١ٌُ ِٓ لوٜ ِٚلْ. رىٛٔذ األلب 
 .صُ ارؾلد ألب١ٌُ اٌٛعٗ اٌمجٍٝ ٚوٛٔذ ٍِّىخ اٌغٕٛة 
 .ارؾلد ألب١ٌُ اٌٛعٗ اٌجؾوٜ ٚوٛٔذ ٍِّىخ اٌّْبي ٚ 
    م.ّ فى تٛسٝس ممًهة اجلٓٛب ٚممًهة ايؿُاٍ ٚأعًٔ قٝاّ ايسٚية املٛسسة ٚأقاّ سهَٛة َطنعٜة. 3233ٚجنح املًو َٝٓا 

 . ؽف٠ األِٓ فٝ األلب١ٌُ.2  ئكاهح ّإْ األلب١ٌُ. .1

 

 مب تفػط(ٚتػًٝش٘ بعس تٛسٝس ايبالز أٖتِ املًٛى باجلٝـ( .  
 ٌؾّب٠خ اٌجالك ٚاٌؾفبٟ ٥ٍٝ ٚؽلرٙب ٚإِٔٙب ٚاٍزمواه٘ب. .1
 اٌلفب٣ ٥ٓ اٌجالك ٙل ا٦ٌّزل٠ٓ. .2

 ٜةطئ المصربتكوين أسطول بحرى كبير وقوى لحماية الشوا ىكما أهتم الملو. 

  أ( اٌٍّه أؽٌّ ٚٝوك اٌٙىًَٛ.      

 .ة( اٌٍّه رؾزٌّ اٌضبٌش ٚأزٖبهٖ فٝ ٦ِووخ ِغلٚ    
 ١ٍٞوح األٍٞٛي اٌجؾوٜ اٌّٖوٜ ٥ٍٝ ّٛاٝئ اٌجؾو اٌّزٍٜٛ.ط(      
 اٌٍّه ه١ٌَِ اٌضبٔٝ اٌنٜ ٘يَ اٌؾ١ض١١ٓ فٝ ٦ِووخ لبكُ.ك(       



 انخُبخز. -د  انفؤٔص. -خـ   انظٓبو . -ة  انظيٕف . - أ
 ٚٝوكُ٘. انٓكظٕصاٌغ١ِ ؽ١ش أٔزٖو ٥ٍٝ  أحًض. ٚاٌزٝ عٙي ثٙب اٌٍّه انحزثيخ انعدالد -ْـ 
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 تعدد اآلله 
 .وبْ ٌىً لو٠خ ِٚل٠ٕخ ٚال١ٍُ ٦ِجٛك فبٓ ثٙب 
 ٖإٌَو[. -االف٦ٝ  –اٌجمو  –]اٌٖمو  :ا٦ٌّجٛكاد ِٓ اٌٞج٦١خ ِضً وبٔذ ٘ن 
  ٌآِْٛ [. –ه٣  –صُ ٥جل اٌّٖو٠ْٛ ا٢ٌٙخ ِضً: ] أٚى٠و٠ 
  ٓٚلل ألبَ اٌّٖو٠ْٛ ا٦ٌّبثل اٌٚقّخ ٌٙنٖ ا٢ٌٙخ )ثُ رفَو( ٌىٝ ٦٠جلٚ٘ب ٠ٚملِٛا ٌٙب اٌمواث١ 

 ٚلبَ ٥ٍٝ فلِزٙب اٌىٕٙخ......
 ٛزات فى َكط ايكسمية.مب تفػط : تعسز املعب

  ألْ ِٖو وبٔذ ِمَّخ ئٌٝ ألب١ٌُ ٌىً ئل١ٍُ ٦ِجٛكٖ اٌقبٓ.

 الثورة الديهية والدعوة للتوحيد
 (ئٌٝ ٥جبكح ئٌٗ ٚاؽل أخُبر١ًٌٕ ر٦لك ا٢ٌٙخ فٝ ِٖو ئٌٝ أْ ك٥ب اٌٍّه إِٔؾزت اٌواث٤ ) 

 زبه٠ـ . فٝ اٌ أٔل ثٕرح ديُيخٚأؽلس ثنٌه  (أرٌٕٚ٘ٛ اإلٌٗ ) هِي ٌٗ ثموٓ اٌٌّْ
 ٌزىْٛ ِٖو ٚفو٥ٛٔٙب أٚي ِٓ ك٥ب ئٌٝ اٌزٛؽ١ل ٥ٚجبكح ئٌٗ ٚاؽل.

 عقيدة البعث واخللود 
 اعتكس املكطٜٕٛ ايكسَاء إٔ اإلْػإ ٜبعح َطة أخطى بعس املٛت ٚتعٛز ي٘ ايطٚح فى ايكرب ٜٚعٝـ سٝاة اخلًٛز)ايٓتائر املرتتبة( 

اٌزٝ وبْ ٠َزقلِٙب فٝ ؽ١برٗ ٚاٌزٝ لل ٠ؾزبط ٦ٙٛا ٤ِ ا١ٌّذ فٝ لجوٖ ا٦ٌٞبَ ٚاألكٚاد أ( ٚ ..ٌنا
 ئ١ٌٙب ٥ٕلِب ر٦ٛك ٌٗ اٌوٚػ ِوح أفوٜ.........

 ٌلفٓ عضش ِٛربُ٘ ٦ٙٚٚٛ٘ب فٝ لجٛه ِؾٖٕخ. )فػط(ا٘زُ اٌّٖو٠ْٛ ثجٕبء اٌمجٛهة(    

 ١خ١ّخ ٌز٦ٛك ئ١ٌٙب اٌوٚػ ِوح صبٍٍٔاٌغضخ ؽزٝ رجمٝ  )فػط(عـ ( ا٘زُ اٌّٖو٠ْٛ ثزؾ١ٕٜ عضش ِٛربُ٘   

 إللبِخ ا٦ٌْبئو ٚاٌٞمًٛ اٌل١ٕ٠خ.)فػط( ٚلل أ٘زُ اٌّٖو٠ْٛ اٌملِبء ثجٕبء ا٦ٌّبثل ك(     

 التحنيط
 ٖى عًُٝة بطع فٝٗا املكطٜٕٛ ايكسَاء ٚناْت غطًا َٔ أغطاضِٖ ٚاغتطاعٛا بٗا احلفاظ عًى دجح َٛتاِٖ يتعٌ غًُٝة يفرتات طًٜٛة.

 .يتشٓٝط إٔ أدػاز بعض ايفطاعٓة َا ظايت ذلتفعة مبعٗطٖا ٚؾهًٗا ستى ايَّٝٛٚٔ زالئٌ بطاعة املكطٜني ايكسَاء فى فٔ ا  

 عقيدة احلساب بعد املوت
فٝ اٌؾَبة ث٦ل اٌّٛد ١ٌَأي ٥ّب ف٦ٍٗ فٝ اٌل١ٔب  ٜ اٌمل٠ُا٥زمل اٌّٖو

 ٕبؽت ا٦ًٌّ ا١ٌٞت ٦٠ٚبلت ٕبؽت اٌَّئ. ف١غبىٜ 
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 ٙفبف ٔٙو ا١ًٌٕ ٚوْٛ األٍوح اٌزٝ ٘ٝ ٔٛاح اٌّغز٤ّ.ث٦ل ٔيٚي اٌّٖوٜ اٌمل٠ُ ِٓ اٌٙٚجخ ئٍزمو ٥ ٍٝ 

  ِٓ ٔكبَذ ْذِ انًظبكٍ رزًيش ثبنجظبطخ ٔاندًبل .)ّٝٝ ا١ًٌٕ( انطٕة انهجٍثٕٝ اٌّٖوٜ اٌمل٠ُ َِىٕخ 

  ِٓ ٕٝاألٍّٕذ ٚاٌؾل٠ل ٚرزىْٛ ِٓ ٥لح ٝٛاثك.أِب اٌَّبوٓ اٌؾل٠ضخ فٙٝ ِقزٍفخ رّبًِب ٥ٕٙب ؽ١ش رج 

 ٜتهٕٛ َٔ عسة طبكات تبسأ بايفطعٕٛ ٚأغطت٘ ٜٚٓتٗى بطبكة ايعُاٍ ٚايفالسني. سٝح دلتُع ٖطَىملكطى نإ اجملتُع ا 
  مكانة املرأة فى اجملتمع املصرى القديم:

 ا٘زُ اٌّٖوٜ اٌمل٠ُ ثبٌّوأح وأَ ٍِٚىخ . . أ
 ِٖو ٕبؽجخ أٚي رْو٤٠ لبٔٛٔٝ ٢ٕ٠ُ ٥اللخ اٌّوأح ثأٍورٙب ِٚغزّب٥ٙب. . ة

 اٌمٚبء[. -اٌٞت  –اٌىزبثخ  –٦ًّ فٝ ِقزٍف اٌّغبالد ِضً ]اٌيها٥خ ط. أربػ ٌٍّوأح فوٕخ اٌ

 اجملتمع املصرى القديم:األسرة فى 

 األ٥ّبي فىبٔذ رمَٛ ٤ِ اثٕبئٙب ثغيي َٚٔظ اٌىزبْ.وبٔذ اٌيٚعخ رز٦بْٚ ٤ِ ىٚعٙب فٝ ٢٦ُِ  . أ
 ٖٕب٥خ اٌّالثٌ.٠يه٣ اٌمّؼ ٚا١٦ٌْو ٌٖٕب٥خ اٌقجي ٚاٌىزبْ ٌوبْ اٌفالػ ٦٠ًّ فٝ اٌؾمً ٝٛي ا١ٌَٛ  . ة

 وبْ األٝفبي ٠ن٘جْٛ ئٌٝ ا٦ٌّبثل ١ٌز٦ٍّٛا.ط. 
 

  ٚاألَٔ مل تعطف٘ أغط ايؿعٛب األخطى)مب تفػط(ٚايتُاغو ٚيكس ْعُت األغطة املكطٜة بٓكٝب نبري َٔ األغتكطاض 
ٌؾوٓ اٌّٖو١٠ٓ لل٠ًّب ٥ٍٝ اٌَّبٚاح ْٚٔو ا٦ٌلي ٚاٌّٞأ١ٕٔخ ث١ٓ إٌبً ِّب ٍب٥ل ٥ٍٝ اٌزّبٍه 

  ٚاٌؾفبٟ ٥ٍٝ ا٦ٌبكاد ٚاٌزمب١ٌل. األٍوٜ

 اجملتمع املصرى القديمعن دور املرأة فى أمثلة 
 

 ٥ٍّذ ٥ٍٝ ئٍزمواه اٌجالك ٚٔٙٚزٙب.
رووذ آصبه ١٢٥ّخ رلي ٥ٍٝ ْٔبٝٙب فٝ ئكاهح 

 اٌجالك.

ث٦ل أٍزْٙبك ىٚعٙب ٍمٕٓ ه٣ ٚأثٕٙب األوجو 
ؽٌّ ٥ٍٝ وبٌِ ّغ٦ذ أثٕٙب األٕغو أ

 ؽزٝ ٝوكُ٘ ِٓ ِٖو.ِؾبهثخ اٌٙىًَٛ 
 

 ْٔذِ انًٕالف انُجيهخ رذل عهٗ انٕالء ٔاالَزًبء ٔانًظئٕنيخ ٔانزضحيخ يٍ أخم انٕطٍ.

 معلومات إثرائية  
 وأح ٦ًٌٍّ فٝ ِقزٍفرؾوٓ اٌلٌٚخ فٝ اٌٛلذ اٌؾبٌٝ ٥ٍٝ اربؽخ اٌفوٕخ أِبَ اٌّ 

 .(اٌّؾ١ٍخ ٚاٌزْو١٦٠خقبثبد فٝ اٌّغبٌٌ ٚفٛٗ االٔز اٌزو١ّؼ –)اٌمٚبءاٌمٞب٥بد ِضً 

 .ؽوٓ اٌّٖوٜ اٌمل٠ُ ٥ٍٝ االّزوان فٝ االؽزفبالد ِْٚب٘لح اٌّٛاوت فٝ أٚلبد اٌّٛاٍُ ٚاأل١٥بك ( أ
 –أ١٥بك اٌجنه  –أ١٥بك اٌف١ٚبْ  –أ١٥بك اٌوث٤١  –ِٓ أّٙو األ١٥بك فٝ ِٖو اٌمل٠ّخ )أ١٥بك هأً إٌَخ  ( ة

 أ١٥بك عًٍٛ اٌفو٥ْٛ ٥ٍٝ ا٦ٌوُ(. –أ١٥بك اٌؾٖبك 
 . ١٥ل أٚى٠و٠ٌ [ –١٥ل ه٣  –ٚأ١٥بك ك١ٕ٠خ ِضً ] ١٥ل آِْٛ ط( 
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 معلومة مهنة
٤ِ ِٖو ٚا٦ٌبٌُ ثز٦بِل اٌٌّْ ٠ؾوٓ آالف ا١ٌَبػ ٥ٍٝ ى٠بهح أٍٛاْ ٠ًٍٕٛب ١ٌؾزفٍٛا 

ا٦ٌوُ ِٓ وً ٥بَ . ٥ٍٝ ٚعٗ اٌٍّه ه١ٌَِ اٌضبٔٝ فٝ ٠َٛ ١٥ل ١ِالكٖ ٠َٚٛ عٍٍٛٗ ٥ٍٝ 
 وّب رؾوٓ ٍٚبئً اإل٥الَ ٥ٍٝ ٔمً ٘نا اٌؾلس اٌنٜ ٠لي ٥ٍٝ ٢٥ّخ اإلَٔبْ اٌّٖوٜ.

 

خزهفذ انًالثض فٗ يصز انمذيًخ ثبخزالف طجمبد انًدزًع :إ 
 ت ٚاٌفٚخ.اٌفو٥ْٛ ٚا٢٦ٌّبء : ٠ٍجٌ اٌىزبْ اٌول١ك إٌب٥ُ أٚ اٌؾو٠و اٌَّزٛهك ٠ٚٞوى ثبٌن٘ .1
 اٌّٖوٜ اٌمل٠ُ : ٠ٍجٌ اٌىزبْ. .2
ْزى انزخبل ٔانُظبء فٗ يصز انمذيًخ ثبنشيُخ ٔحظٍ انًظٓز:إ  

 اٌّوأح : ٥وفذ ٝالء اٌْفبٖ ٚاٌىؾً ٚأكٚاد اٌي٠ٕخ اٌّقزٍفخ. .1
 اٌوعبي: ئ٥زٕٛا ثؾٍك ملُٛٔٙ ٚلٔ ٦ّوُ٘ ٌٚجٌ األٍبٚه ٚاٌقٛارُ. .2

 

 هف٤ األصمبي( –اٌّجبهىح –اٌّٖبه٥خ –اٌز١ْٕٓزيٌٕ انمذيبء انكثيز يٍ األنعبة يثم:)يبرص انًص . أ
 يثم: ٔانزفكيز يبرطٕا كذنك أنعبة رمٕو عهٗ انحظ  . ة

 .(ِب ٠ْجٗ ا١ٌَغخ –ِب ٠ْجٗ اٌولٔ اإللب٥ٝ  –ِب ٠ْجٗ اٌْٞؤظ  )
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 التجارة(. -الصهاعة  –الزراعة  احلياة األقتصادية تشمل دلاالت متعددة مجل )


  .ٔٙو ا١ًٌٕ ٘ٛ ا٦ٌبًِ اٌوئ١َٝ ٌم١بَ اٌؾٚبهح اٌّٖو٠خ اٌمل٠ّخ 
   ٍب٥ل ٔٙو ا١ًٌٕ ٥ٍٝ اٍزمواه اإلَٔبْ اٌّٖوٜ اٌمل٠ُ ف٦ًّ ثبٌيها٥خ 
  .ٚألبَ اٌَلٚك )ثُ رفَو( ٌؾَٓ اٍزغالي ا١ٌّبٖ فٝ اٌيها٥خ 
  ّاٌقٚواٚاد[. –اٌفبوٙخ  –اٌىزبْ  –ا١٦ٌْو  –ؼ ىه٣ اٌّٖوٜ اٌمل٠ُ ]اٌم 

 قشه املصرى القديه الشنة الزراعية إىل ثالثة فصول 
 رغّو ف١ٗ ١ِبٖ اٌف١ٚبْ األهٗ. فصم انفيضبٌ : ( أ

 ٠يه٣ )٠جنه( اٌفالؽْٛ ف١ٗ األهٗ. فصم انشراعخ )انجذر(:  ( ة
 ٠غ٤ّ ف١ٗ اٌفالؽْٛ اٌّؾب١ًٕ.فصم انحصبد: ط(  

 ني القدماءالنيل عند املصريمكانة 
، ٚلل وزت فٝ ث٦٘ ٠ٚؾزفٍْٛ ثٗ ٠ًٍٕٛب "حبث٠َّٚٗٛٔٗ "وبْ اٌّٖو٠ْٛ اٌملِبء ٠ملٍْٛ ا١ًٌٕ 

أِبَ اٌّؾىّخ ٥ٕل اٌؾَبة أْ ٠جوئ ٚاٌٛصبئك أْ اٌّٖوٜ اٌمل٠ُ وبْ ٠ؾوٓ فٝ ا٦ٌبٌُ ا٢فو 
 .ِٓ أوجو اٌغوائُ" ألْ ر٠ٍٛش ٔٙو ا١ًٌٕ لل٠ًّب وبْ ٦٠ل  نى أنٕس يبء َٓز انُيم أثذًأفَٗ ٠ٚمٛي " 



 ِٓ ٗ٤ٕٕ اٌّٖوٜ اٌمل٠ُ أكٚار صُ ا٦ٌّبكْ ِضً: إٌؾبً ٚاٌجؤي ٚ اٌؾل٠ل.اٌؾغو . 
 ِٓ ٝٔ٤ٕٕ األٚا . اٌفقبه 
 ِٓ ٤ٕٕ اٌؾٍٝ ٚاٌي٠ٕخ .ا٦ٌّبكْ إٌف١َخ ٚاألؽغبه اٌىو٠ّخ 
 ِٓ ٓ٤ٕٕ اٌزٛاث١ذ ٚاٌَف .اٌقْت 
  اٌيعبط ٤ِٕٕٓ .اٌوِبي 
 اٌٛهق ٚاٌؾجبي ٚاٌؾ١ٖو ٚاٌمٛاهة ِٓ ٤ٕٕ .ٜٔجبد اٌجوك 
 )يكس أظٗط املكطى ايكسِٜ فى نٌ ايكٓاعات شٚم ٚفٔ ٚبطاعة )زيٌ عًى قشة ايعباضة 

اٌزٝ ِب ىاٌذ رلِ٘ ٚرغنة اٌل١ًٌ ٥ٍٝ مٌه كلخ ٕٕب٥خ ِغ٥ّٛخ ؽٍٝ " رٛد ٥ٕـ آِْٛ " 
 ا٦ٌبٌُ ئٌٝ ا١ٌَٛ. كٚي ا١ٌَبػ ِٓ ِقزٍف

  ايبٝع ٚايؿطاء . عًُٝات س بٗاٜكك 

 وبٔذ اٌزغبهح لل٠ًّب رزُ ٥ٓ ٝو٠ك اٌّمب٠ٚخ.
 ١ٍٚذ اٌّمب٠ٚخ ئٌٝ أْ ١ٙود ا٦ٌٍّخ.  اٌّمب٠ٚخ : ٘ٝ ِجبكٌخ ٦ٍٍخ ث٦ٍَخ أفوٜ ،

 ةــــــيــــارجـــــــــــارة خـــــــــــــجــت يةــــــلـــــــارة داخـــــــــجــت

ٜككس بٗا ايبٝع ٚايؿطاء زاخٌ ايكطى ٚاملسٕ ٚاألقايِٝ زاخٌ 
 ايسٚية.

 ٚناْت ٚغائٌ ايٓكٌ قسميًا ٖى ايسٚاب ٚايػفٔ

 ٜككس بٗا ايبٝع ٚايؿطاء بني َكط ٚايسٍٚ األخطى.
ٚبالز َع فٝٓٝكٝا)يبٓإ سايًٝا(  أقاَت َكط  جتاضة خاضدٝة

 . بْٛت)ايكَٛاٍ( ٚايٓٛبة ٚايػٛزإ
 .ايكُح ٚايؿعري :ٌ ببهائع َكطٜة َجٌٚناْت ايػفٔ حتُ

 .ٚتعٛز ذلًُة ببهائع ٖصٙ ايبالز َجٌ:اخلؿب ٚايعاز ٚ ايعٜٛت
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